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               CONVOCAÇÃO 
Assembleia Geral Extraordinária 

Dia 12/04 
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana convoca seus 
associados e demais integrantes da categoria Ferroviária, que prestam serviços na Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos - CPTM, lotados na base territorial deste Sindicato, a comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no próximo dia 12/04/2021, mediante coleta de voto 
secreto, em primeira convocação às 08:30 horas. Caso não haja quórum legal, proceder-se-á, em 
segunda convocação no mesmo dia e local, às 09:30 horas, com qualquer número de empregados 
presentes, através de urna fixa na Sede do Sindicato, localizada à Ruas Erasmo Braga, 307, 3º Andar – 
Presidente Altino, Osasco/SP e outra itinerante, estando a presente Assembleia aberta até às 18:30hs, 
quando ao término será efetuada a contagem dos votos colhidos, para fins de discussão, deliberação e 
votação das seguintes matérias da ordem do dia:  
1o) Deliberar sobre as ações a serem adotadas em face da inadimplência da 
CPTM quanto ao pagamento da 1ª parcela do PPR – Programa de 
Participação nos Resultados 2020;  
2º) Em caso de deliberação de realização de Greve (Lei 7.783/89), conceder 
poderes à diretoria do Sindicato para instaurar o competente Dissídio 
Coletivo;  
3o) Declarar a Assembleia aberta permanentemente para as deliberações 
necessárias.  
Por conta da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) e seu grande risco de 
transmissão, serão adotadas todas as medidas de segurança determinadas pela 
Organização Mundial da Saúde – OMS e diretrizes governamentais, visando o 
respeito e cuidado com a saúde dos ferroviários, com medição de temperatura 
corporal, disponibilização de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e 
distanciamento seguro. 

Participe e decida sobre as ações contra o calote 
da CPTM e pela necessidade de GREVE 

AÇÃO CONJUNTA 
Todos os Sindicatos realizarão assembleia na mesma data 
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